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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

 
1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 40. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os 

fiscais não poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta 
- Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão 
  

 
 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 

 
 

Duração total da prova: 3 horas 
                                                                                                                                                                                          � 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Anote o seu gabarito.                                       
  
 
 
 
 
 

 

 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)  

ASSINATURA 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
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PPOOLLÍÍTTIICCAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS  EE  DDEE  
SSAAÚÚDDEE  

 
 
 
1. A constituição de 1988 criou o SUS, formado por uma 

rede de serviços regionalizada, hierarquizada e 
descentralizada, com gestão única em cada esfera 
do governo e sob controle dos usuários.  
Sobre o SUS, assinale a alternativa CORRETA: 

 
 

A) Pelos princípios do SUS, pessoas com menor 
renda, por serem mais vulneráveis, têm 
prioridade de atendimento nos serviços de 
assistência médica. 

B) Os princípios do SUS estão voltados para a 
recuperação da saúde da população em que as 
ações curativas são priorizadas. 

C) Pelo princípio da hierarquização, as ações de 
saneamento básico são atribuições exclusivas 
dos governos estaduais. 

D) A gerência do SUS, o destino de verbas e o 
controle de programas são encargos exclusivos 
do Ministério da Saúde. 

E) Pelo princípio da resolutividade os serviços 
devem resolver os problemas de saúde até o 
nível da sua competência. 

 
 
2. Conforme a Política Nacional de Promoção da 

Saúde, escolha a opção que melhor completa a frase 
a seguir:  
 
 
“A ______ da saúde é uma __________ de 
articulação transversal na qual se confere visibilidade 
aos fatores que colocam a _______ da população em 
risco e às diferenças entre necessidades, territórios e 
culturas presentes no nosso país, visando à 
_________ de mecanismos que reduzam as 
situações de vulnerabilidade, defendam radicalmente 
a equidade e incorporem a participação e o controle 
sociais na gestão das políticas públicas.” 
 
 
A) Promoção, estratégia, saúde e criação. 
B) Estratégia, promoção, criação e saúde. 
C) Situação, criação, saúde e estratégia. 
D) Equidade, promoção, saúde e criação. 
E) Situação, criação, estratégia e saúde. 

 
 
 
 

3. Quanto aos princípios gerais da atenção básica, qual 
das afirmações abaixo está CORRETA? 

 
A) O trabalho em equipe é dirigido a populações de 

territórios bem delimitados, pelas quais o Estado 
não assume a responsabilidade sanitária. 

B) São desenvolvidos por meio de exercício de 
práticas gerenciais e sanitárias democráticas e 
participativas. 

C) Utilizam tecnologias de baixa complexidade e 
alta densidade. 

D) Caracterizam-se por um conjunto de ações de 
saúde, direcionadas somente à coletividade. 

E) Desestimulam a participação popular e o controle 
social. 

 
 

4. Quanto às características do processo de trabalho 
das equipes de atenção básica, é INCORRETO 
afirmar que: 

 
A) Deverão prever a participação das equipes no 

planejamento e na avaliação das ações. 
B) Deverão realizar o primeiro atendimento às 

urgências médicas prioritariamente nos Centros 
Municipais de Urgências Médicas. 

C) Deverão implementar as diretrizes da Política 
Nacional de Humanização, incluindo o 
acolhimento. 

D) Deverão ter um território de atuação definido. 
E) Deverão promover o controle social. 

 
 
5. A Lei Nº 8142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe 

sobre a participação da comunidade sobre a gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde, bem como garante 
outras providências.  
Considerando esse contexto, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
A) A representação dos usuários nos conselhos de 

saúde e conferências será majoritária em relação 
ao conjunto dos demais segmentos. 

B) São instâncias colegiadas, em cada esfera do 
governo, a conferência de saúde e o conselho de 
saúde. 

C) Os recursos referidos no inciso IV, do artigo 2 da 
Lei supracitada, serão repassados de forma 
irregular e não automática para os Municípios, 
Estados e Distrito Federal. 

D) A conferência Municipal de Saúde deverá reunir-
se pelo menos uma vez a cada 2 anos. 

E) As conferências de saúde devem ter a 
participação de usuários, trabalhadores, gestores 
e prestadores de serviços. 
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6. A proposta da estratégia de saúde da família nasceu 
em 1994, quando foi sugerida a descentralização e a 
municipalização dos serviços de saúde, como grande 
desafio para a implantação efetiva do SUS.  
O programa do Ministério da Saúde valoriza os 
princípios abaixo relacionados, EXCETO: 

 
A) Vínculo com a população assistida. 
B) Garantia de integralidade na atenção. 
C) Ênfase na promoção da saúde. 
D) Trabalho em equipe com enfoque médico. 
E) Controle social e territorialização. 

 
 
7. Sobre a estratégia da saúde da família, qual das 

afirmações abaixo está INCORRETA? 
 

A) A estratégia da saúde da família deve ser um 
espaço de construção da cidadania. 

B) Busca a integração com instituições e 
organizações sociais, em especial em sua área 
de abrangência, para desenvolvimento de 
parcerias. 

C) Deve desenvolver atividades de acordo com o 
planejamento e a programação realizados com 
base no diagnóstico situacional com foco no 
indivíduo.  

D) Deve atuar no território, realizando 
cadastramento domiciliar, diagnóstico 
situacional, ações dirigidas aos problemas de 
saúde de maneira pactuada com a comunidade 
onde atua. 

E) Permite identificar na comunidade, parceiros e 
recursos que possam potencializar ações 
intersetoriais com a equipe, sob coordenação da 
SMS. 

 
 
8. Quanto ao financiamento da atenção básica, é 

CORRETO afirmar: 
 

A) O financiamento integral da atenção básica se 
dará em composição entre Municípios e a 
União.  

B) O piso da atenção básica (PAB) constitui-se no 
componente Estadual para o financiamento da 
atenção básica, sendo composto de parte 
variável. 

C) O piso da atenção básica (PAB) é composto de 
uma parte fixa e outra variável.      

D) Os recursos do PAB fixo são repassados aos 
estados e posteriormente debitados em conta 
específica dos Municípios. 

E) Os recursos do PAB variável são repassados 
de forma rotativa. 

 
 
 
 
 

9. Sobre a implantação do programa de agentes 
comunitários de saúde (ACS), qual das questões 
abaixo está CORRETA? 
 
A) Deverá morar na área de abrangência da unidade 

de saúde e ter vínculo com a comunidade. 
B) Deverá ter uma unidade de referência para os 

agentes comunitários de saúde e um profissional 
de nível médio como supervisor.  

C) Deverá ter a definição das microáreas sob 
responsabilidade de cada ACS, cuja população 
não deve ser inferior a 1000 (mil) pessoas. 

D) Deverá cumprir carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais dedicadas à equipe de saúde e 20 
(vinte) horas de trabalhos comunitários.  

E) Deverá ter um enfermeiro para até 3 (três) ACS, 
o que constitui uma equipe ACS. 

 
 
10. Nas alternativas abaixo estão contidos campos de 

atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) descritos 
na Lei Federal Nº 8080/90.  
Assinale a alternativa que NÃO é de competência 
legal do SUS: 
 
A) Execução de ações de vigilância sanitária, 

vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e 
de assistência terapêutica integral, incluindo a 
farmacêutica. 

B) Planejamento, elaboração e execução dos planos 
curriculares de formação dos profissionais de 
saúde para a atuação no mercado de trabalho. 

C) Vigilância nutricional e orientação alimentar. 
Colaboração na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o ambiente de trabalho. 
Formulação de política de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos 
de interesse para a saúde e a participação na 
sua produção. 

D) Controle e fiscalização de serviços, produtos e 
substâncias de interesses para a saúde. 
Fiscalização e inspeção de alimentos, água e 
bebidas para o consumo humano. Participação 
no controle e na fiscalização da produção, 
transporte, guarda e utilização de substâncias e 
produtos psicoativos, tóxicos e radiativos. 

E) Incremento, em sua área de atuação, do 
desenvolvimento científico e tecnológico. 
Formulação e execução da política de sangue e 
seus derivados. 
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ÉÉTTIICCAA,,  BBIIOOÉÉTTIICCAA  EE  

DDEEOONNTTOOLLOOGGIIAA  
PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  

 
11. Quanto aos deveres do nutricionista, no contexto das 

responsabilidades profissionais, segundo o Código 
de Ética da categoria, é CORRETO afirmar que o 
nutricionista deve: 

 
A) Prescrever tratamento nutricional ou outros 

procedimentos por meio de internet ou televisão 
somente se o profissional dispuser de todas as 
informações necessárias à efetiva avaliação do 
estado nutricional. 

B) Assumir a responsabilidade técnica e civil 
decorrente de qualquer ato profissional que tenha 
praticado, mesmo que tenha sido em função de 
uma solicitação proveniente do próprio indivíduo 
ou de seu responsável legal. 

C) Manter o indivíduo sob sua responsabilidade 
profissional, ou respectivo responsável legal, 
informado quanto à assistência nutricional e 
sobre os riscos e objetivos do tratamento, 
embora a autonomia técnica do profissional seja 
irrestrita quanto à adoção de qualquer conduta 
terapêutica aplicável ao respectivo caso clínico.  

D) Respeitar a privacidade da pessoa sob seus 
cuidados profissionais. Isso implica, inclusive, 
não denunciar atos que contrariem as 
disposições do Código de Ética do nutricionista. 

E) Desviar, para atendimento próprio, indivíduo que 
esteja sob assistência de outro nutricionista, caso 
haja discordância, de sua parte, quanto à 
conduta que está sendo empregada pelo outro 
profissional. 

 
 

12. Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) É vetado ao nutricionista se utilizar de instituições 
públicas para executar serviços provenientes de 
seu consultório particular, mesmo que seja no 
intuito de ofertar à população um serviço com 
recursos tecnológicos mais avançados. 

B) É permitido ao nutricionista desviar para 
atendimento particular próprio, com finalidade 
lucrativa, pessoa em atendimento ou atendida em 
instituição pública com a qual o profissional 
mantenha qualquer tipo de vínculo. 

C) É permitido ao nutricionista criticar de modo 
depreciativo a conduta ou atuação profissional de 
outros nutricionistas ou de outros membros da 
equipe de trabalho. 

D) É permitido ao nutricionista praticar atos de 
concorrência desleal. 

E) É direito do nutricionista manter a sua identidade 
profissional, assinando ou assumindo a 
responsabilidade por trabalhos realizados por 
outros profissionais.  

 
 

13. Segundo a Portaria MS Nº 154, de 24 de janeiro de 
2008, que cria os Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família – NASF, constituem ações de alimentação e 
nutrição, EXCETO: 

 
A) Conhecer e estimular a produção e o consumo 

dos alimentos saudáveis produzidos 
regionalmente. 

B) Viabilizar o cultivo de hortas e pomares 
comunitários. 

C) Solicitar exames laboratoriais necessários à 
avaliação, à prescrição e à evolução nutricional 
do cliente-paciente. 

D) Elaborar, em conjunto com as Equipes de Saúde 
da Família, rotinas de atenção nutricional e 
atendimento para doenças relacionadas a 
alimentação e nutrição. 

E) Contribuir para a organização da referência e da 
contrarreferência do atendimento em alimentação 
e nutrição.  

 
 

14. São princípios da Bioética:  
 

A) Benevolência, Benemerência, Autonomia e 
Justiça. 

B) Autonomia, Prudência e Perícia. 
C) Integralidade, Universalidade, Justiça e 

Equidade. 
D) Beneficência, Não-maleficência, Autonomia e 

Justiça. 
E) Integralidade, Vulnerabilidade e Precaução. 

 
 

15. A Resolução CFN n° 304/2003 dispõe sobre critérios 
para prescrição dietética na área de nutrição clínica e 
envolve outras providências a serem tomadas. 
Assinale a alternativa INCORRETA com relação a 
isso: 

 
A) Compete ao médico a prescrição dietética na 

assistência hospitalar. Nas demais instâncias, 
compete ao nutricionista essa atribuição. 

B) Compete ao nutricionista a prescrição dietética, 
seja na assistência hospitalar, ambulatorial, em 
consultório de nutrição e dietética e em domicílio. 

C) O registro da prescrição dietética deve constar no 
prontuário do cliente-paciente, contendo as 
seguintes informações: data, Valor Energético 
Total (VET), consistência, macro e 
micronutrientes mais importantes para o caso 
clínico, fracionamento, assinatura seguida de 
carimbo, número e região da inscrição no 
conselho de classe do profissional responsável 
pela prescrição. 

D) O registro da evolução nutricional deve constar 
no prontuário do cliente-paciente, contendo a 
alteração da ingestão alimentar, a avaliação da 
tolerância digestiva, o exame físico, a 
antropometria, a capacidade funcional e a 
avaliação bioquímica.  

E) Na realização da prescrição dietética, é preciso 
considerar o cliente-paciente globalmente, 
respeitando suas condições clínicas, individuais, 
sócioeconômicas, culturais e religiosas. 
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  
EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

  
16. Na história brasileira das políticas e dos programas 

de alimentação, iniciada na década de 1940, é 
possível observar: 

 
I. A manutenção, por tempo indefinido, de ações ou 

programas com caráter assistencial, de maneira 
a se imprimir, com tais práticas, a chancela 
assistencialista. 

II. Que os padrões de intervenção mais recorrentes 
consistiram em educação alimentar e nutricional, 
doação de alimentos ou suplementação 
nutricional e enriquecimento de alimentos. 

III. Que, a partir da década de 1970, evidencia-se a 
preocupação de atender às recomendações da 
FAO, no sentido de contemplar as causas 
estruturais da problemática alimentar brasileira. 
Os programas passam a enfatizar, com 
exclusividade, a utilização biológica de nutrientes. 

IV. Que as ações de transferência direta de renda 
não guardam relação com a segurança alimentar 
e nutricional da população. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
B) Todas as assertivas estão corretas. 
C) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
D) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
E) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.  

 
 
17. Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) Iniciativas governamentais que assegurem a 
universalidade do acesso permanente a 
alimentos de qualidade, em quantidade 
suficiente, com respeito às culturas local e 
regional, não confluem para a realização do 
Direito Humano à Alimentação Adequada – 
DHAA. 

B) Programas de segurança alimentar que buscam 
produzir resultados sustentáveis e de longo prazo 
em um problema de ordem alimentar devem 
atingir suas causas imediatas ou individuais, a 
fim de assegurar uma maior resolutividade no 
enfrentamento de situações de insegurança 
alimentar. 

C) O SISVAN, Sistema de Vigilância Alimentar e 
Nutricional, não constitui um sistema de 
informação em saúde, como são o SINAN, o SIM 
e o SINASC.  

D) Um programa de doação de leite em pó, 
destinado à população infantil pertencente a 
famílias de baixa renda, constitui uma ação de 
segurança alimentar que enfrenta as causas 
imediatas do baixo peso, com potencial muito 
frágil ou inexistente para a efetiva resolução do 
problema. 

E) A promoção de práticas alimentares saudáveis 
configura uma das diretrizes da PNAN (Política 
Nacional de Alimentação e Nutrição) e consiste 
em um importante componente da Promoção da 
Saúde. Para sua realização, prescinde-se do 
estabelecimento de parcerias intersetoriais. 

 
 
18. Sobre a integralidade do cuidado nutricional, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde, é CORRETO 
afirmar que ela: 

 
A) Corresponde à capacidade técnica para 

responder aos sintomas biológicos, o que 
depende tanto do preparo dos profissionais como 
da organização dos serviços. 

B) Implica uma postura focada nas queixas clínicas 
apresentadas pelos sujeitos. 

C) Significa a capacidade de cumprir integralmente 
as metas de produtividade em termos de 
procedimentos e consultas pactuados junto ao 
gestor do sistema local de saúde.  

D) Corresponde à integralização de todas as 
práticas curativas de manejo nutricional, nos 
diversos níveis de complexidade do SUS. 

E) Demanda a afirmação da dimensão dialógica ou 
de negociação, entre profissionais de saúde e 
usuários, no tocante às condutas em alimentação 
e nutrição. 

 
 
19. Sobre o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

(SISVAN), é CORRETO afirmar: 
 

A) Segundo dados do SISVAN – MS (Brasil, 2006), 
a Região Centro Oeste do país tem a segunda 
menor prevalência de baixo peso por idade 
(índice < Percentil 3), comparada às demais 
regiões do país, em crianças menores de 10 
anos.  

B) Os adultos que se encontram abaixo ou muito 
abaixo do peso, ou com peso adequado ou 
mesmo elevado para a idade, desagregados por 
região geográfica e faixas etárias, compõem uma 
porcentagem que consiste em um dos 
indicadores atualmente produzidos pelo sistema. 

C) Foi concebido sobre os seguintes eixos: 
formulação de políticas públicas; planejamento, 
acompanhamento e avaliação de programas 
sociais relacionados à alimentação e nutrição.  
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D) Os Agentes Comunitários de Saúde não são 
autorizados a coletar e registrar os dados em 
mapas ou fichas de acompanhamento.  

E) O componente alimentar se refere à coleta 
permanente e continuada de informações acerca 
das práticas alimentares da população e, 
atualmente, o sistema ainda não produz 
indicadores quantitativos e qualitativos de 
consumo alimentar populacional. 

 
 
20. Na operacionalização de uma atividade de educação 

alimentar, é importante entender que o 
comportamento alimentar é determinado por três 
componentes: o cognitivo, o afetivo e o situacional.  

 
I. Componente cognitivo: corresponde àquilo que o 

indivíduo sabe sobre os alimentos e a nutrição e 
influencia, em maior ou menor grau, seu 
comportamento alimentar. Quando há falta de 
conhecimentos corretos sobre a nutrição, as 
pessoas podem ser influenciadas pelas tradições, 
crenças, tabus, mitos, abusos, propagandas e 
artigos escritos por leigos. 

II. Componente afetivo: corresponde às atitudes 
frente aos alimentos e às práticas alimentares, 
que muitas vezes podem não ser positivas. Uma 
vez que decorrem dos valores sociais, culturais e 
religiosos, não podem ser deixados de lado, 
porque o alimento é mais do que um veículo de 
nutrição orgânica; ele deve satisfazer não só as 
necessidades fisiológicas, mas também as 
psicológicas. 

III. Componente situacional: refere-se aos fatores 
socioeconômicos que interferem na alimentação. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) Todas as afirmativas estão incorretas. 
B) Somente I e II estão corretas. 
C) Somente II está incorreta. 
D) Somente II e III estão corretas. 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
 
21. A osteoporose é uma doença frequente entre idosos. 

O sedentarismo, as alterações hormonais e a dieta 
podem favorecer o aparecimento. Considerando a 
dieta, como ela pode comprometer a saúde óssea? 
 
A) Dieta hipoproteica, baixo consumo de cálcio e 

sódio. 
B) Dieta hiperproteica, alto consumo de sódio e 

baixo consumo de cálcio. 
C) Dieta hiperglicídica,  baixo consumo de cálcio e 

sódio. 
D) Dieta hiperproteica, baixo consumo de cálcio e 

sódio. 
E) Dieta hiperglicídica, baixo consumo de magnésio 

e vitamina C. 

22. O aparecimento da cárie dentária está relacionado às 
técnicas e às práticas de higiene bucal e também aos 
alimentos e à dieta. São alimentos e/ou práticas 
alimentares com potencial cariogênico devido ao 
potencial de erosão do esmalte dentário: 
 
A) Bebidas isotônicas, queijos e bebidas 

carbonadas. 
B) Carboidratos simples e amidos, café ao término 

da refeição e sucos de frutas. 
C) Queijos, bebidas lácteas, frutas ácidas. 
D) Carboidratos simples e amidos, peixes, bebidas 

lácteas. 
E) Carboidratos simples e amidos, nozes, batata 

frita. 
 
 
23. A avaliação nutricional de uma população fornece um 

diagnóstico da situação nutricional em que ela se 
encontra, além de indicadores que favorecem o 
acompanhamento das intervenções feitas por meio 
de programas de saúde. Vários são os métodos de 
avaliação nutricional. Quais técnicas são as mais 
utilizadas em avaliações populacionais? 
 
A) Peso, estatura, circunferência abdominal e 

frequência de consumo. 
B)  Peso, estatura, circunferência abdominal e 

registro de consumo. 
C) Peso, estatura, circunferência abdominal, dobras 

cutâneas e registro de consumo. 
D) Peso, estatura, circunferência abdominal, 

impedância bioelétrica. 
E) Peso, estatura, frequência de consumo e dobras 

cutâneas. 
 
 

24. A aferição da massa corpórea por meio da medida do 
peso é uma das variáveis mais utilizadas por 
nutricionistas na avaliação nutricional. Vários são os 
cuidados para a realização desta medida, EXCETO: 
 
A) Vestimentas, calçados, localização na plataforma 

da balança. 
B) Calibração e localização do paciente na 

plataforma da balança. 
C) Vestimentas, calçados, bexiga vazia. 
D) Presença de edemas e ascite, que deverão ser 

descontados do peso total do indivíduo. 
E) Vestimentas, bexiga vazia, gênero. 
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25. São substâncias que, em altas concentrações, 
alteram negativamente a biodisponibilidade de zinco: 
 
A) Ferro, cálcio e cobre. 
B) Ferro, cálcio e proteína. 
C) Proteína, ácido fólico e cálcio. 
D) Ferro, ácido fólico e proteína. 
E) Ferro, cobre e proteína. 

 
 
26. Segundo a OMS, 1998, indique o IMC e a 

classificação de J.M., gênero masculino, estatura 
1,75 m 76 kg  e  que possui o membro inferior 
esquerdo amputado (correspondente a 18% do peso 
corporal). 
 
A) 24,9 kg/m2, eutrófico. 
B) 22, 9 kg/m2, eutrófico. 
C) 29,3kg/m2, sobrepeso. 
D) 30,5 kg/m2, obesidade grau I. 
E) 20 kg/m2, eutrófico. 

 
 
27. Com o envelhecimento da população, há prevalência 

da doença de Alzheimer. A disfagia é uma condição 
clínica frequente neste grupo populacional. 
Assinale a alternativa que apresenta alimentos de 
risco para portadores de disfagia: 
 
A) Arroz integral, sanduíche com queijo derretido, pé 

de moleque. 
B) Curau, pudim, macarrão. 
C) Arroz doce, cenoura cozida, purê de batatas. 
D) Pão de leite sem casca, banana, mingau de 

aveia. 
E) Mamão, chuchu ao molho branco, abóbora. 

 
 
28. Segundo o Consenso de Nutrição Oncológica de 

2009, são critérios para indicação da Terapia 
Nutricional em Crianças: 
 
 
A) Perda de peso maior que 10% em 6 meses, 

albumina < 3,2 g/dl, consumo alimentar < 70% do 
VET por 5 dias, disfunção intestinal por 10 dias. 

B) Perda de peso maior que 10% em 6 meses, 
albumina < 4,0 g/dl, alteração do consumo 
alimentar por mais de 2 semanas, disfunção 
intestinal por mais de 10 dias. 

C) Perda de peso maior que 10% em 6 meses, 
albumina < 3,5 g/dl, alteração funcional e 
consumo alimentar menor que 50% por 5 dias, 
diarreia e vômito por mais de 2 dias. 

D) Perda de peso superior a 5% comparado ao peso 
antes da doença, albumina < 4,0 g/dl, consumo 
alimentar < 70% do VET por 5 dias, diarreia por 
mais de 2 dias. 

E) Perda de peso superior a 5% comparado ao peso 
antes da doença, albumina < 3,2 g/dl, consumo 
alimentar < 70% do VET por 5 dias, disfunção 
intestinal por 10 dias. 

 
 
29. A alimentação saudável pode ser representada por 

meio da Pirâmide Alimentar Brasileira (1999). Nesta 
representação estão descritas as seguintes porções 
por grupos alimentares: 
 
A) Cereais, pães, tubérculos e raízes: 5 a 9 porções; 

hortaliças: 4 a 5 porções; frutas: 3 a 5 porções; 
leite e derivados: 3 porções; leguminosas: 1 
porção ; carnes e ovos: 1 a 2 porções;  açúcares 
e doces: 1 a 2 porções; óleos e gorduras: 1 a 2 
porções. 

B) Cereais, pães, tubérculos e raízes: 5 a 9 porções; 
hortaliças: 2 a 5 porções; frutas: 3 a 5 porções; 
leite e derivados: 1 a 3 porções; leguminosas: 1 
porção ; carnes e ovos: 1 a 2 porções;  açúcares 
e doces: 1 a 2 porções; óleos e gorduras: 1 a 2 
porções. 

C) Cereais, pães, tubérculos e raízes: 5 a 9 porções; 
hortaliças: 4 a 5 porções; frutas: 3 a 5 porções; 
leite e derivados: 3 porções; carnes e ovos: 1 a 2 
porções;  açúcares e doces: raramente; óleos e 
gorduras: 1 porção. 

D) Cereais, pães, tubérculos e raízes: 5 a 9 porções; 
hortaliças: 4 a 5 porções; frutas: 3 a 5 porções; 
leite e derivados: 1 a 3 porções; carnes e ovos: 2 
a 3 porções;  açúcares e doces: raramente; óleos 
e gorduras: 1 porção. 

E) Cereais, pães, tubérculos e raízes: 3 a 6 porções; 
hortaliças: 4 a 5 porções; frutas: 3 a 5 porções; 
leite e derivados: 2 a 3 porções; carnes e ovos: 1 
a 2 porções;  açúcares e doces: 1 porção; óleos e 
gorduras: 1 porção. 

 
 
30. Pacientes hepatopatas com encefalopatia graus 3 e 4 

têm indicação do consumo de dietas ricas em 
aminoácidos de cadeia ramificada. Entre os 
alimentos são indicados, EXCETO: 
 
A) Queijo tofu, proteína texturizada de soja, cenoura 

e cogumelos. 
B) Queijo, carne bovina, gema de ovo, carne de 

aves e miúdos. 
C) Leite de coco, grão de bico, feijão e peixe. 
D) Lentilha, feijão, soja, leite de cabra e peixe. 
E) Leite de cabra, peixe, proteína texturizada de soja 

e cogumelos. 
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31. Em relação aos conceitos e aos parâmetros das 
recomendações de ingestão alimentar, assinale a 
alternativa CORRETA:  

 
A) Avaliar o consumo alimentar de indivíduos e de 

grupos populacionais é uma tarefa difícil e 
complexa. Esse parâmetro vai compor o 
diagnóstico nutricional global e a partir dele se 
estabelecem as diretrizes a serem seguidas no 
atendimento clínico ao indivíduo ou em 
programas direcionados para os diferentes 
grupos populacionais.  

B) As novas recomendações de ingestão dietética 
diferem conceitualmente das RDA. Entre essas 
diferenças, uma delas é: desde que dados 
específicos em segurança e eficácia existam, 
inclui-se o aumento no risco de doenças crônicas 
não-transmissíveis na formulação da 
recomendação nutricional, além da ausência de 
sinais de deficiência, já considerados nas RDA.  

C) Estimar a prevalência de um determinado 
nutriente para um grupo populacional só é 
recomendado nas seguintes condições: se a 
ingestão e o requerimento do nutriente a ser 
avaliado forem totalmente dependentes; se a 
distribuição do requerimento for simétrica em 
torno da EAR (estimativa do requerimento 
médio); se a variância na ingestão for menor que 
a variância do requerimento.  

D) No planejamento de dietas para grupos, deve-se 
considerar a RDA. A estimativa do requerimento 
médio (EAR) não é utilizada como diretriz para 
promover baixa prevalência de ingestão alimentar 
inadequada. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
              
 
32. Quanto à avaliação nutricional na gestação, assinale 

a alternativa CORRETA:  
 

A) A observação de que o estado nutricional pré-
gestacional é um determinante de ganho de peso 
insuficiente ou excessivo sugere a intervenção 
precoce no monitoramento dessa variável 
durante a gestação, o que implicaria a avaliação 
criteriosa do peso e da estatura e a sua 
respectiva classificação no início do pré-natal.  

B) Em 1985, em revisão, a Organização Mundial da 
Saúde adotou um adicional de 250 Kcal por toda 
a gestação e uma redução de 150 Kcal no caso 
de redução da atividade física da gestante.  

C) As modificações hormonais presentes na 
gestação promovem ajustes no metabolismo de 
cálcio, incluindo redução na taxa de utilização 
pelos ossos, aumento do processo de reabsorção 
óssea e aumento na absorção intestinal. Esses 
ajustes possibilitam aumentar o requerimento do 
cálcio ingerido durante esse período.   

D) A formação do tubo neural é um processo 
complexo, multifatorial, que envolve forças 
extrínsecas. A neurulação acontece 20 dias após 
a concepção. Na 6ª semana de gestação o 
processo está completamente fechado. Desta 
forma, é importante que no período gestacional 
haja um cuidado diferenciado para com a 
necessidade do folato, pois a deficiência de tal 
substância prejudica a divisão celular e a síntese 
proteica.  

E) A recomendação de vitamina A para gestantes é 
duas vezes maior que a recomendação para 
mulheres não-grávidas, não acarretando com 
isso qualquer problema na gestação.  

 
 
33. Assinale a alternativa INCORRETA a respeito dos 

princípios físicos da impedância elétrica:  
 

A) A resistência da corrente elétrica varia 
inversamente à quantidade de eletrólitos e aos 
volumes hídricos corporais.  

B) A impedância do corpo é inversamente 
proporcional ao diâmetro (volume) do condutor e 
diretamente proporcional ao comprimento (altura) 
do condutor de corrente elétrica.  

C) A reactância da corrente elétrica está relacionada 
ao estado de fluidez da membrana celular.  

D) A impedância do corpo é proporcional ao 
diâmetro (volume) do condutor e inversamente 
proporcional ao comprimento (altura) do condutor 
de corrente elétrica.  

E) A impedância é formada pela somatória das 
resistências e das reactâncias.  

 
 
34. O comportamento alimentar representa uma 

combinação de ações que não se restringem aos 
aspectos quantitativos e qualitativos dos alimentos 
ingeridos. Com relação a isso, é CORRETO afirmar: 

 
A) Nos últimos anos, a comunidade científica vem 

dando ênfase à necessidade da realizar 
pesquisas que enfoquem os aspectos 
comportamentais relacionados ao consumo de 
alimentos e à aplicação de instrumentos de 
coleta e análise de dados que permitam fazer  
correlações e inferências, a partir das 
características do estilo de vida de indivíduos 
e/ou populações. Dessa forma, é importante 
investigar dados do consumo alimentar relativo a, 
no mínimo, uma semana, e coletar, 
simultaneamente, as situações em que as 
refeições são realizadas.  

B) Entre as desvantagens do uso da frequência 
alimentar, observa-se que não é um método 
utilizado em estudos epidemiológicos e não 
estima o volume da ingestão habitual do 
indivíduo.  
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C) O uso de recordatório 24 horas permite 
estabelecer canais de comunicação, estimar o 
tamanho das porções e não medir a ingestão 
habitual. 

D) Comparando o registro alimentar estimado e o 
registro alimentar pesado, observa-se que para 
realizar registro alimentar por peso não há 
necessidade de cooperação e de treinamento 
dos participantes; já o registro alimentar estimado 
é bem aceito. 

E) As desvantagens do inquérito alimentar 
recordatório 24 horas, aplicado pelo telefone, 
são: dificuldade em estimar as porções; menor 
responsabilidade do entrevistado; o entrevistado 
não se sente intimidado, pois permanece no 
anonimato. 

 
 
35. A obesidade pode ser reflexo da dificuldade que uma 

pessoa enfrenta ao se alimentar para se sentir 
melhor e mais saudável. 
Com relação a isso é CORRETO afirmar: 

 
A) Alguns comportamentos são comuns entre as 

crianças com excesso de peso: alimentam-se 
com voracidade, em frente à televisão, comem às 
escondidas e ingerem alta quantidade de líquidos 
que contêm calorias, como sucos, refrigerantes e 
achocolatados. 

B) O uso de edulcorantes na alimentação de 
crianças e adolescentes não é recomendado, 
considerando-se a insuficiência de estudos 
conclusivos quanto aos efeitos a longo prazo no 
crescimento e no desenvolvimento das pessoas. 

C) O registro alimentar de 3 ou 4 dias deve ser 
solicitado com o objetivo de esclarecer melhor o 
que se passa no dia-a-dia alimentar da criança 
ou do adolescente. 

D) A proposta de terapêutica dietética para crianças 
e adolescentes obesos está calcada no estágio 
de maturação biológica de cada um, no grau de 
obesidade presente, nas condições emocionais, 
na história de intervenções dietéticas anteriores, 
na ansiedade por parte dos pais e no hábito 
alimentar. Para cada caso há necessidade de 
uma conduta individual, sendo que o 
esclarecimento quanto aos resultados esperados 
é de suma importância, na tentativa de dissipar a 
ideia de que existem mecanismos mágicos.  

E) Todas as alternativas anteriores estão corretas.  
 
 
 
 
 
 
 

36. Os fatores que influenciam na biodisponibilidade do 
selênio são:  

 
A) A eficiência da digestão e a interação de outros 

componentes da dieta e de metais pesados, 
como o selênio.  

B) A quantidade do selênio consumida e a origem 
alimentar do selênio consumido.  

C) O tempo do trânsito intestinal e a formação de 
compostos absorvíveis de selênio.  

D) Todas as alternativas anteriores estão corretas.  
E) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.  

 
 
37. Com relação à alimentação infantil, é CORRETO 

afirmar:  
 

A) Crianças que só consomem papas peneiradas ou 
liquidificadas não aprendem a conhecer os 
sabores dos alimentos nem são estimuladas a 
mastigar.  

B) A partir do final do primeiro ano de vida, a 
velocidade de crescimento da criança diminui, 
gerando, portanto, um apetite menos voraz, 
quando comparado ao do bebê.  

C) Horários regulares para refeições e lanches; 
controle de líquidos durante as refeições; firmeza 
com a criança, mas com equilíbrio, mantendo a 
calma. Essas são algumas estratégias para 
corrigir a falta de apetite de origem 
comportamental.  

D) A alimentação inadequada deixa o organismo 
sem reservas e, com o passar do tempo, ele se 
torna deficiente, interferindo diretamente no 
crescimento da criança. As deficiências de 
vitamina B1, vitamina B12, cobre e zinco podem 
levar à falta de apetite.   

E) As alternativas A, B, C e D estão corretas.  
 
 
38. A doença celíaca é uma enteropatia autoimune 

induzida pelo glúten, de caráter permanente, 
relacionada a antígenos de histocompatibilidade. É 
caracterizada por sinais e sintomas de má-absorção 
decorrentes de processo inflamatório no intestino 
delgado.  
Dessa forma, assinale abaixo a alternativa 
CORRETA quanto aos alimentos permitidos no 
tratamento nutricional:  

 
A) Leite de soja, geleia, mel e frutas.  
B) Peixe, trigo e aveia.  
C) Queijos frescos, arroz e misturas com malte.  
D) Centeio, frutas, clara de ovo e germe de trigo.  
E) Leites achocolatados que contenham extrato de 

malte, leguminosas e refrigerantes.  
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39. Quanto ao paciente com doença pulmonar obstrutiva 
crônica (DPOC), é CORRETO afirmar:  

 
A) A desnutrição piora o prognóstico deste paciente. 
B) A interferência nutricional pré-hospitalar não 

consegue nunca melhorar os parâmetros de força 
muscular.  

C) A desnutrição é característica proeminente em 
100% dos indivíduos.   

D) A interferência nutricional não melhora a função 
pulmonar em nenhuma situação.  

E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
 

40. São fatores de risco para a ocorrência de 
broncoaspiração durante a terapia nutricional enteral, 
EXCETO:  

 
A) Doença do Refluxo Gastroesofágico. 
B) Retardo de esvaziamento gástrico.  
C) Gastroparesia diabética.  
D) Alteração do estado mental.   
E) Obesidade. 

 
 
 



                Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Concurso Público Prefeitura Municipal de Curi tiba 2010 
Pág. 11 

 
 

 


